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   Naše středisko má v současné době 120 pacientů,  

     dialyzujeme i pacienty, kteří jsou v Teplicích na dovolené nebo v lázních. 

 

 • zajišťujeme 3-směnný provoz, noční směna je v pondělí, středu a pátek 

 

 • během jedné směny jsme schopni dialyzovat 24 pacientů a zároveň zajistit akutní  

   dialýzu na jiném oddělení 

 

 • pacienty máme rozdělené na 3 sály • zelený sál má 10 lůžek  

                                                             • modrý sál 10 lůžek   

                                                                • malý sál pro infekční pacienty 4 lůžka 
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                               Naše dialyzační středisko se nachází v areálu nemocnice a zajišťuje akutní 

 výjezdy na dlouhodobě dialyzované i akutně selhané pacienty.  

 Dialyzujeme na : 

      • interní JIP 

     • chirurgický JIP 

      • neurologický JIP 

     • ARO 

 

 ARO  jako jediné v naší nemocnici je schopno zajistit u pacienta i CVVH. 

 

 Na akutní dialýzy vyjíždíme podle potřeby. V průběhu směny nebo mimo     

 pracovní dobu, kdy je pohotovost zajištěna lékařem a sestrou na mobilním 

 telefonu. 

 K akutnímu výjezdu je kromě potřebných věcí k provedení dialýzy nutné: 

  • dialyzační monitor 

  • reverzní osmóza  

  • přípojka vody k napojení reverzní osmózy  
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• dialyzační monitor 
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• reverzní osmóza  
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• přípojka vody  

  k napojení reverzní      

  osmózy  
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 Akutní výjezdy v roce 2012 

 LEDEN 2012  

  • celkem 25 výjezdů 

            

                                13x interní JIP a 12x ARO 

 

 Nejčastěji akutně dialyzovaný pacient v lednu – muž 

  • celkem 23 akutních dialýz na ARO 

  • pacient po úspěšné KPCR, dle EKG chronické změny včetně  

    elevace ST úseku, 

  • aneurysma levé komory srdeční, po konzultaci s kardiologem  

    doporučen konzervativní postup 

  • anamnéza: ICHS,3xAIM,EF 30%,CMP s pravostrannou  

    hemiparézou s fatickou poruchou, hyperlipidémie, hypertenze, 

    kuřák, renální insuficience 
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    ÚNOR 2012 

  • celkem 17 výjezdů 

 

           13x interní JIP 

                             2x chirurgický JIP 

                             2x ARO 

     

  • nejčastěji dialyzovaný – muž  

  • celkem 11 akutních HD na INT JIP 

  • hospitalizován pro akutní cholecystitidu, poté zjištěn vzestup renálních 

    parametrů – urea 30, kreatinin 750, hypekalémie 

  • jedná se o akutní selhání nejasné etiologie s možností subrenální  

    obstrukce pravého močovodu – tento stav nebyl vyřešena ni zavedením PT, 

    anurie stále trvá 
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      BŘEZEN 2012 

   • celkem 7 výjezdů 

    

                                 4x INT JIP 

                                 3x CHIR JIP 

 

     DUBEN 2012 

   • celkem 6 výjezdů 

 

                                    vše na interním JIPu                                   
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  KVĚTEN 2012 

   • celkem 6x výjezd 

 

                             3x INT JIP 

                             3x CHIR JIP 

 

  ČERVEN A ČERVENEC  2012 

   • bez akutních výjezdů 

 

  SRPEN 2012 

   • 12 výjezdů 
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     Statistika za období  2010 – 2012 

 

     2010  -   238  výjezdů 

 

     2011  -   210 výjezdů 

  

     2012  -     88 výjezdů 

 

      

     Na našem středisku pracuje 16 směnových sester, ročně na každou z 

nás vyjde 15 akutních dialýz. 
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